
 
 

 

 

 

 
 

R E F E R A T 
   

 fra møte i Læringsmiljøutvalget   

 Møtedato: 01.10.14 kl. 14.15-16.00  

    

 Til stede: viserektor Marit Aamodt Nielsen, universitetslektor Arne Leland, 

førstelektor Francine Girard, førsteamanuensis Magnhild Høie, student Kim 

Richard Henden Klem, student Mari Vågslid, student Tine Borg 

Observatører: Eli Stålesen, Per Anders Nygaard  

Referent: 

Greta Hilding  

   

LMU-sak 14/8 Innkalling og saksliste 

 

Godkjent. 

 

 

LMU-sak 14/9 

 

 

 

Referat fra møte i LMU 24.02.14 

 

Godkjent. 

 

  

LMU-sak 14/10 

 

Konstituering av utvalget  

 

Viserektor Marit Aamodt Nielsen leder utvalget. 

Student Mari Vågslid er nestleder.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

LMU-sak 14/11 Erfaringer fra studiestart høsten 2014   

 

Leder for Servicetorget, Beate Andreassen, orienterte om erfaringer fra studiestart. 

Hun viste til at for mange nye studenter er første semester den mest ensomme 

perioden i livet, og at fadderordningen derfor er svært viktig. UiA hadde i år 

rekordmange faddere - 700 - men det har likevel vært problemer med å skaffe 

faddere til enkelte studier. 20 faddere var MOT-faddere, det kunne gjerne ha vært 

flere. Det legges vekt på å ha et variert program der en forsøker å ha tilbud til alle.  

 

Fra diskusjonen: 

 Endringen fra rolig fadder til MOT-fadder er en forbedring. 



 
 

 

 

 

 Side 2 

 

 Det bør informeres bedre om muligheten til å bytte faddergruppe. 

 Faddervaktene, dvs. de som er til stede i byen på kvelds-/nattestid, var et positivt 

innslag men bør bli mer synlige. 

 Det var dårligere kontakt mellom fadderstyret og UiA/SiA i år enn tidligere. 

 Opplæring av fadderne er viktig. 

 Det var mindre rus på campusene enn tidligere år. Det er mest drikking før 

arrangementene. 

 De fleste studentene er fornøyde med semesterstarten. 

Tatt til orientering.  

 

 

LMU-sak 14/12 Helse- og trivselsundersøkelsen bøamt stidemter 2014  

 

Eli Staalesen informerte om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT). 

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2014 blant heltidsstudenter under 35 år med 

norsk statsborgerskap. 13663 studenter svarte. Studenter fra UiA deltok ikke i 

undersøkelsen, men det er ikke grunn til å tro at våre studenter ville ha svart 

annerledes.  

 

Noen funn fra undersøkelsen: 

 7 av 10 studenter svarer at de har god eller svært god fysisk helse. 

 19 % rapporterer alvorlige psykiske symptomplager, mot 10 % blant 

befolkningen ellers. Andelen er dobbelt så høy blant kvinnelige studenter (24 %) 

som blant mannlige studenter (12 %). Den har økt for begge kjønn siden forrige 

SHOT i 2010. 

 Mannlige studenter opplever større grad av mestring i studiesituasjonen enn 

kvinnelige studenter. 

 Studentene drikker mindre. Andelen studenter med risikofylt drikkemønster har 

gått ned fra 2010. Mannlige studenter er overrepresentert i denne gruppen. 

Fra diskusjonen: 

 Ressurssenteret har 1,8 stillinger. Det er for lite til å betjene ca. 11000 studenter. 

 Terskelen for å ta kontakt med ressurssenteret har blitt lavere. Det ble stilt 

spørsmål ved om dette betyr at studentene har blitt mer uselvstendige. 

 Flere mannlige studenter kommer til samtale. Det er positivt. 

 Linjeforeningene må ha aktiviteter som ikke innebærer bruk av alkohol. 



 
 

 

 

 

 Side 3 

 

 Kropps- og lykkepresset merkes også blant studentene, særlig blant jenter. 

 God fysisk helse gir ikke nødvendigvis god psykisk helse. 

Tatt til orientering. 

  

 

LMU-sak 14/13 

 

Referatsaker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientering: Rapport om skade, ulykke eller nestenulykke; Studenter 

 Referat fra møte i referansegruppa for LMU 03.06.14 

 Nyheter fra Universell:  

* Rusforebyggende arbeid blant studenter 

* Kunnskap gir innflytelse 

* Studenter med usynlige funksjonsnedsettelser  

 Protokoll Studieutvalget 21.02.14 

 Protokoll Studieutvalget 21.03.14 

 Protokoll Studieutvalget 05.05.14 

 Protokoll Studieutvalget 04.06.14 

 

I forbindelse med rapport om skade, ulykke eller nestenulykke for studenter ble det 

stilt spørsmål om studentenes muligheter til å få dekket utgifter til f.eks. transport til 

og fra campus ved skader. Øvrige referatsaker ble tatt til orientering. 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Eventuelt 

 

Det ble gitt en kort orientering om vedtak i Arbeidsmiljøutvalget om å forby e-

sigaretter. 

 

LMU ønsker at seksuell trakassering skal tas opp som sak i utvalget. 

 

 


